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GABINETE DO CONSELHEIRO 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
(11) 3292-3531 (11) 3292-3368 - gcseb@tce.sp.gov.br 

16-07-19             SEB 
============================================================ 
08 TC-005712/026/12 
Contratante: Secretaria de Estado da Cultura. 
Organização Social: Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 
Literatura. 
Autoridades que firmaram os Instrumentos: Andrea Matarazzo, Marcelo 
Mattos Araujo (Secretários de Estado da Cultura) e Clóvis de Barros Carvalho 
(Diretor Executivo da OS). 
Objeto: Fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e 
serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-
culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura. 
Em Julgamento: Termos Aditivos celebrados em 20-07-12, 03-09-12,                         
01-07-13, 20-02-14, 10-12-14, 22-05-15, 19-10-15 e 06-05-16. Justificativas 
apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, 
inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Sidney Estanislau 
Beraldo, publicada no D.O.E. de 29-03-19. 
Procurador da Fazenda: Denis Dela Vedova Gomes. 
============================================================ 

 

EMENTA: CONTRATO DE GESTÃO. TERMOS ADITIVOS. 

ACESSORIEDADE. IRREGULARIDADE. 

1. Aplica-se o princípio da acessoriedade a termos aditivos que não 

se destinem à correção do vício identificado na matéria principal. 

 

1. RELATÓRIO 

1.1  Em exame os seguintes termos de aditamento ao Contrato de 

Gestão nº 07/2011 (fls. 139/183), de 20-12-11, celebrado entre a SECRETARIA 

DE ESTADO DA CULTURA e a Organização Social POIESIS – INSTITUTO 

DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À LITERATURA, tendo por finalidade o 

fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços 

na área de iniciação, formação e difusão de atividades artístico-culturais 

desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura, localizadas no Jardim São Luis e Vila 

Nova Cachoeirinha, com prazo de vigência até 30-06-16, no valor inicial de 

R$ 66.277.505,00: 
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  a) 1º Termo Aditivo, de 20-07-12 (fls. 1567/1570), que alterou o 

parágrafo segundo da cláusula sétima (recursos financeiros)1 do contrato de 

gestão; 

  b) 2º Termo Aditivo, de 03-09-12 (fls. 893/901), que alterou o caput  

da cláusula sétima, o caput e o parágrafo segundo da cláusula oitava do 

contrato de gestão, bem como modificou os itens 4 e 6 do anexo I do plano de 

trabalho e do anexo II (sistema de pagamento) a fim de elevar a importância global 

estimada de R$ 66.277.505,00 para R$ 69.796.551,00, readequando os 

montantes de pagamento nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015; 

c) 3º Termo Aditivo, de 01-07-13 (fls. 967/971), que alterou o item 

1 da cláusula primeira, o caput da cláusula sétima, o caput da cláusula oitava e 

seu parágrafo segundo do contrato de gestão, bem como modificou o anexo 

técnico I (Plano de Trabalho), anexo técnico II (Sistema de Pagamento), anexo técnico 

III (Sistema de Despesa com Pessoal) e anexo técnico IV (Inventário e avaliação dos bens 

móveis) a fim de incluir o Centro Fábrica de Cultura de Capão Redondo, o 

Centro Fábrica de Cultura do Jaçanã e o Centro de Cultura de Brasilândia, 

alterando a importância global estimada para R$ 147.222.646,00; 

d) 4º Termo Aditivo, de 20-02-14 (fls. 1144/1148), que alterou as 

cláusulas sétima (recursos financeiros), oitava (condições de pagamento) e décima 

primeira (das penalidades) do contrato de gestão e o anexo técnico II (sistema de 

pagamento), bem como incluiu o Plano de Trabalho do exercício de 2014 (anexo 

técnico I);  

e) 5º Termo Aditivo, de 10-12-14 (fls. 1282/1283), que alterou as 

cláusulas sétima e oitava do contrato de gestão e o anexo técnico II (sistema de 

pagamento), bem como incluiu o Plano de Trabalho do exercício de 2015 (anexo 

técnico I); 

                                                 
1
  Texto original: “Parágrafo Segundo – O valor restante correrá por conta dos recursos consignados nas 

respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subsequentes”, alterado para: “ O valor restante correrá por conta dos 
recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subsequentes e onerará a rubrica PT nº 
13.392.1213.5714, EE nº 3.3.90.39 e UGE nº 120.101, recursos provenientes do Tesouro do Estado”. 
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f) 6º Termo Aditivo, de 22-05-15 (fls. 1339/1343), que alterou as 

cláusulas sexta (prazo de vigência), sétima e oitava do contrato de gestão, anexo 

técnico I (Plano de Trabalho) e o anexo técnico II (sistema de pagamento); 

g) 7º Termo Aditivo, de 19-10-15 (fls. 1429/1437), que alterou as 

cláusulas sexta (prazo de vigência), sétima, oitava e décima quarta do contrato de 

gestão, os anexos técnicos I (Plano de Trabalho) e II (sistema de pagamento), bem 

como incluiu a cláusula décima quinta, que dispõe sobre a eleição do foro da 

Capital para dirimir quaisquer questões oriundas do contrato; 

h) 8º Termo Aditivo, de 06-05-16 (fls. 1528/1532), que alterou as 

cláusulas sétima e oitava do contrato de gestão e o anexo técnico II (sistema de 

pagamento). 

1.2   Em sessão desta Primeira Câmara de 14-07-15, tendo por relator 

o E. Conselheiro Renato Martins Costa, foram julgados irregulares a dispensa 

de licitação e o contrato de gestão. A r. decisão foi confirmada em sede 

recursal pelo e. Tribunal Pleno, em Sessão de 29-11-17, sob a relatoria do 

e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, com trânsito em julgado                   

em 30-01-18. 

1.3   As partes foram cientificadas2 da remessa dos termos 

contratuais a esta Corte e notificadas a acompanhar os trâmites do processo 

por meio de publicações na imprensa oficial. 

1.4 Na instrução dos autos, a Fiscalização (fls. 4564/4570) concluiu 

pela irregularidade em virtude da aplicação do princípio da acessoriedade. 

1.5  Regularmente notificadas as partes (fl.1602), a Organização 

Social POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura 

(fls. 1627/1633) contestou a aplicação do princípio da acessoriedade, 

argumentando que da análise dos termos aditivos não se vislumbra qualquer 

imputação de omissão no dever de prestar contas, infração à norma legal ou 

regulamentar, dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 

antieconômico, ou desfalque/desvio de bens ou valores públicos, consoante 

                                                 
2
  Fls. 958, 1129, 1270, 1325, 1416, 1518, 1554, 1584. 
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previsto no inciso III do artigo 33 da Lei Complementar nº 709/93. 

 Defendeu a regularidade da dispensa de licitação e do contrato de 

gestão, explanando sobre o Programa Fábricas de Cultura. 

 Aduziu que matéria análoga fora julgada regular por este 

E.Tribunal de Contas, nos autos do TC 012015/026/113. 

1.5  Por sua vez, a SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA 

CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fl. 1634) declarou ciência do 

comprometimento dos termos aditivos ao Contrato de Gestão nº07/2011 em 

virtude da aplicação do princípio da acessoriedade, informando que “serão 

analisados os motivos que ensejaram ao julgamento irregular do CG 07/2011 e, 

se cabível, adotadas medidas sanáveis pertinentes no caso em tela”. 

1.6 A Procuradoria da Fazenda do Estado (fl. 1635) opinou pela 

irregularidade da matéria devido à aplicação do princípio da acessoriedade. 

1.7 O Ministério Público de Contas (fl. 1635v) obteve vista dos autos 

e certificou que o processo não foi selecionado para manifestação nos termos 

do disposto no Ato nº 006/2014-PGC. 

 

2. VOTO 

2.1 A instrução dos autos aponta que os termos em exame não se 

encontram em condições de receber a aprovação desta Corte de Contas. 

 Em que pesem os argumentos apresentados pela Origem, é 

inequívoca e inafastável a incidência do princípio da acessoriedade na medida 

em que o contrato do qual decorreram tais ajustes foi julgado definitivamente 

irregular. 

  Cumpre relembrar que o entendimento sobre a aplicação da 

acessoriedade já se encontra há muito pacificado no âmbito deste Tribunal e, 

nesse sentido, trago à colação, por sua pertinência e relevância, trecho da 

                                                 
3
  R.decisão da E.Segunda Câmara de 02-02-16, sob a relatoria da E.Conselheira Substituta Silvia Monteiro, 

com trânsito em julgado em 16-03-16. 
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decisão proferida nos autos do TC-004827/026/084: 

Esta Corte tem reiteradamente afirmado que termos aditivos são 
negócios jurídicos dependentes do ajuste que objetivam modificar, 
tendo sua sorte inexoravelmente vinculada à do ajuste principal, pelo 
que é inadmissível o exame autônomo da validade e eficácia de um 
aditamento quando de antemão assentada, como na hipótese, a 
invalidade de precedente ajuste para manter em vigor o contrato. 

Reconhecida que foi a irregularidade da contratação inicial, 
confirmada em grau de recurso, igual ilicitude contagia quaisquer 
ajustes posteriores que a pressuponham, até porque contraria a 
lógica considerar regular a mera continuação e extensão de um 
contrato já irregular. 

 Atos administrativos que tendam a prorrogar a vigência de contratos 
que já não poderiam vigorar se sujeitam, por conta de sua 
indisfarçável acessoriedade, à mesma e inevitável censura. 

E pouco importa que os termos aditivos tenham sido expedidos antes 
do julgamento dos termos contratuais que os antecederam e são 
irregulares. É que esses termos eram, desde sempre, irregulares. A 
decisão do Tribunal de Contas não é constitutiva da irregularidade; 
apenas a declara. Também a respeito é pacífica a jurisprudência 
desta Corte. 

 

  A não aplicação do princípio da acessoriedade5 poderia ocorrer se 

os aditivos houvessem corrigido vício identificado na matéria principal, o que 

não se verifica na presente hipótese, eis que tais instrumentos objetivaram 

prorrogações do prazo de vigência do ajuste, incremento de valores, inclusão 

de planos de trabalho, alteração de cláusulas contratuais, dentre outros. 

2.2 Acerca da alegação no sentido de que matéria análoga fora 

julgada regular por esta Corte de Contas nos autos do TC-012015/026/11, 

razão não assiste à Origem, eis que se refere ao Contrato de Gestão             

de 21-02-11, firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Organização 

Social Catavento Cultural e Educacional, cuja instrução consignou 

apontamentos distintos dos ora examinados. 

2.3  Diante do exposto, voto pela irregularidade dos termos de 

                                                 
4
  Sessão de 08-05-12 da E. Segunda Câmara. Decisão mantida, em sede de exame de recurso ordinário, em 

sessão de 15-08-12 do E. Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 04-09-12. 

5
  Sobre o tema, oportuno destacar a percuciente observação constante em voto proferido pelo E. Conselheiro 

Cláudio Ferraz de Alvarenga no TC-32938/026/02 (Sessão de 26-08-08 da E. Segunda Câmara), no sentido de que 
"Atos da Administração que pressuponham outros, anteriormente editados, não se deixam contaminar pela mácula que 
os fulminou somente quando se destinem exatamente à cabal e eficaz correção do vício acaso identificado nos que os 
tenham antecedido e que fiquem, assim, sem eficácia." 
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aditamento em exame, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes. 

 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2019. 

 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

CONSELHEIRO 

 

 
  


